Notulen vergadering Buurnetwerk Oost van 19 januari 2022
Aanwezig: Lies Damen, Marjan Spoelstra, Marianne Peters, Agnes Smeets, John Hermans
Wilma Koole, Luca Azzarito (wijkmanager), Math Houben( wethouder), Jo Mertens (
wethouder ruimtelijke ordening ) en Michael Sloen, ambtenaar en een tiental
wijkbewoners.

Opening:

Voorzitter opent de vergadering, en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt wat aangepast. Eerst zullen Jo Mertens en Michael Sloen
iets uitleggen n.a.v. de brief die bewoners hebben gekregen betreffende het
Volkshuisvestingsfonds die subsidie kan verlenen voor verduurzaming van een
aantal koopwoningen in Brunssum met subsidie. Hierna zal het wijkteam zelf
verder vergaderen.

Jo Mertens en Michael Sloen vertellen dat zij een bedrag hebben binnen gehaald met het
volkshuisvestigingsfonds om extra subsidie te kunnen verlenen voor verduurzaming van een
X aantal koopwoningen in Brunssum Noord en Schuttersveld. Er is nog heel veel onduidelijk
mede omdat er eerst bij de gemeenteraad een verordening moet worden aangevraagd. Het
hele proces gaat zeker nog een half jaar duren voordat er echte duidelijkheid is. Een aantal
zaken worden wel genoemd: eigenaren van woonhuizen die samen een blok vormen waarin
ook huizen zijn van Weller kunnen met de zaken die Weller dan moet regelen mee liften. De
subsidie uitgifte gaat over 10 jaar dus er is voldoende tijd, ook zal gekeken worden hoe de
minima toch mee kan doen in het proces.
Mededelingen:
Subsidie voor 2022 is goedgekeurd
Er komt op verzoek van de gemeente weer een nieuwe website. Een werkgroepje is
hiermee bezig. De tot nu toe bekeken offertes komen wel een stuk duurder uit mede ook
doordat een toegankelijks verklaring er verplicht bij moet zijn. Het bedrijf Mijnmarketing
heeft dit alles in handen en het zal straks veel makkelijker zijn om wanneer wij als
buurtnetwerk iets te melden hebben dat op de website geplaats wordt.
Op Facebook is aangeven dat de Mijn Gemeente app niet meer in werking is. De
wethouder Math Houben wordt verzocht om te bekijken of zo’n app ook in het nieuwe
systeem van de gemeente toegevoegd kan worden want deze app was nl. erg
gebruiksvriendelijk voor de burger!
In de periode februari-juni 2022 is de ontwerpfase voor de herinrichting van de Prins
Hendriklaan, Luca gaat samen met Lies met bewoners aan die straat in gesprek hierover. Er
wordt opnieuw een oproep geplaatst of de gemeentewebsite en op facebook en wanneer er
verder geen aanmeldingen komen gaan zij zelf mensen hiervoor benaderen, Opgeven kun je
je tot 1 febr. 2022

Er is een motie aangenomen om te onderzoeken of het plaatsen van afvalbakken in
de toekomst wordt betaald uit de algemene middelen. Dit betekent dat er gemakkelijker
nieuwe afvalbakken bijgeplaatst kunnen worden als daar behoefte aan is. Dit biedt tevens
ruimte voor bijvoorbeeld het plaatsen van blikvangers langs de weg. Een inventarisatie van
alle plekken waarvan gedacht wordt dat er een nieuwe afvalbak (bij) geplaatst kan worden
is gedaan en is toegezegd dat ze ook daadwerkelijk geplaatst worden aldus Luca.
Er is een verzoek vanuit Noord gekomen om een bedrag van 100.00 euro te
sponsoren voor de carnavals verenigingen die de verzorgings/bejaarden tehuizen willen
trakteren op een nonnevot. Het bestuur en de leden gaan hiermee akkoord.
-

Lies en Luca gaan een afspraak maken m.b.t. de straathoeksessies

Verder zijn een aantal mensen bezig om te kijken naar een
aansprakelijkheidsverzekering voor de Buurtnetwerken dit i.v.m. met de nieuwe wet! Gaat
over o.a. een UBO verklaring voor het KvK, Marianne Peeters heeft dit reeds geregeld.
Harm Dietzenbacher heeft aangegeven dat de pannakooi weg wordt gehaald omdat
er niet gespeeld wordt en dit zal worden vervangen door een speeltoestel voor kleine
kinderen. Het buurtnetwerk Oost zal hier een financiële bijdrage voor leveren.
Visie Schutterspark komt in de raad en er zal worden bekeken hoe dit park algemeen
toegankelijk kan worden/blijven. Ook wordt genoemd dat het mooi zou zijn als de toestellen
die voor de ouderen bedoeld zijn om mee te bewegen overdag toegankelijk zijn, nu is het
hek om daar te komen altijd dicht.
de volgende vergadering zal niet op 16 maart 2022 zijn i.v.m. de verkiezingen maar
een week later de 23 maart.
Rondvraag:

-

Sluiting :

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen welthuis.

